
 
 
 

 شرح ألفية الحافظ العراقي
 

 لفضيلة الشيخ الدكتور
 عبد الكريم بن عبد اهلل اخلضري

 عضو هيئة كبار العلماء
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 2 شرح ألفية احلافظ العراقي

 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

فيه، كما يحب ربنا ويرضى، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا  امبارك   اطيب   االحمد هلل حمد  
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 :-رحمه هللا تعالى-قال الحافظ 
 المرفوع: 

مممممممممم ف و ع   لعلنَّبمممممممممم  ام َضمممممممممماف   اَوَسمممممممممممْع َمر 
َسمممممممممممالع   َوَممممممممممممن  ي َذابعلمممممممممممه  بعممممممممممم   ا ر 

 

ممممممممم َ   مممممممممب   َرف  ي  َِ بالَ طع بع  َواشمممممممممَتَر ممممممممماحع  الصَّ
 َفَذممممممممممممممد  َعَنممممممممممممممى بعممممممممممممممَ اَك َ ا اتْعَصممممممممممممممالع 

 
الحمد هلل رب العالمين، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما 

 بعد: 
لما انتهى من األقسام الثالثة التي هي عمدة هذا الفن وخالصته  "المرفوع": -رحمه هللا تعالى-فيقول الناظم 

لألخبار بحسب من يضاف إليه الخبر، فذكر المرفوع، وقدمه على غيره لشرف النسبة؛ ألنه  اثاني   اذكر تقسيم  
والمرفوع: اسم مفعول من الرفع، الذي هو المصدر، تقول: رفع  ،-عليه الصالة والسالم-ينسب إلى النبي 
 رافع، والخبر مرفوع.  -عليه الصالة والسالم-، فالذي ينسبه إلى النبي االحديث يرفعه رفع  

 يقول:
مممممممم ف و ع   لعلنَّبمممممممم  ام َضمممممممماف   اَوَسمممممممممْع َمر 

  
 ................................... 

 
هذا المرفوع، وكما سمعنا قدم لشريف النسبة، أو لشرف النسبة، بخالف الموقوف  ،صلى هللا عليه وسلم

وأفعاله وتقريراته وأوصافه، كل  -الة والسالمعليه الص-يعني من أقواله  مضاف للنب " ا"سم مرفوع  والمقطوع 
 دخلت في المرفوع. -عليه الصالة والسالم-هذه إذا أضيفت للنبي 

................................... 
 

 واشمممممتِر ال طيمممممب رفممممم  الصممممماحبع  
  

-صالة والسالمعليه ال-أن يكون مما يرفعه الصحابي إلى النبي  االخطيب البغدادي اشترط لتسمية الخبر مرفوع  
 ا، سم مرفوع  اأو من دونه ال يكون مرفوع   -عليه الصالة والسالم-، ومفهومه أن ما يرفعه التابعي إلى النبي 

يسمى  -صلى هللا عليه وسلم-، يعني لو قال المتأخر منا: قال رسول هللا -عليه الصالة والسالم-للنبي  امضاف  
، ولو قال البخاري: قال رسول ايسمى مرفوع   -صلى هللا عليه وسلم- ، ولو قاله قبلنا بقرون قال رسول هللاامرفوع  
يسمى  -صلى هللا عليه وسلم-، ولو قال التابعي: قال رسول هللا ايسمى مرفوع   -صلى هللا عليه وسلم-هللا 

 ، ومن باب أولى إذا قال ذلك الصحابي، اشترط الخطيب البغدادي رفع الصحابي، أن يكون هذا الخبرامرفوع  
، لو قال سعيد بن اى مرفوع  م، فإذا رفعه التابعي ال يس-عليه الصالة والسالم-مما يرفعه الصحابي إلى النبي 
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 3 معالي الشيخ عبد الكريم اخلضري 

، هذا االشتراط يوحي ويشم من كالم الخطيب، اال يسمى مرفوع   -صلى هللا عليه وسلم-المسيب: قال رسول هللا 
نما هو على سبيل الغالب، الغالب أن يكون لكن الحافظ ابن حجر يرى أن كالمه ال على سيبل االشتراط، و  ا 

عليه -واألحاديث المضافة إلى النبي  ،-عليه الصالة والسالم-المرفوع مما يصرح الصحابي برفعه إلى النبي 
إنما جاءتنا عن طريق صحابته الذين سمعوا كالمه وشاهدوا أفعاله فعليهم المعول في هذا،  -الصالة والسالم

ن لم يكن ذلك شرط، لكن  -عليه الصالة والسالم-إلى النبي  فالغالب أن الذي يضيف من شاهده أو سمعه، وا 
ما يقول الفقهاء:  اكثيرة، فكثير   ا، مرفوعات من دونهم من المصنفين المتأخرين أيض  امرفوعات التابعين كثيرة جد  

عصارهم، أ تأخرت أزمانهم و  ، ال ينسبونه ألحد، فيضيفونه هم ولو-صلى هللا عليه وسلم-الدليل على ذلك قوله 
في االشتراط، أو كونه هو الغالب، حقيقة قول مرجوح،  اومع ذلك هو مرفوع، فقول الخطيب سواء كان صريح  

 قال:
 وممممممممممن يذابلمممممممممه بممممممممم   ا رسمممممممممالع 

  
 فذمممممممممد عنمممممممممى بممممممممم اك  ا اتصمممممممممالع  

 
ريد بالرفع من خالل من يقابل المرفوع بالمرسل، من يقابل المرفوع باإلرسال، من يقابل الرفع باإلرسال في

المقابلة، يريد به االتصال، فإذا قال: رفعه فالن وأرسله فالن ماذا يريد؟ فيما يقابل المرسل، يعني أنه وصل 
 ،-عليه الصالة والسالم-إسناده، إذا قال: رفعه زيد وأرسله عمر، فمرادهم برفعه؟ نعم؟ وصل إسناده إلى النبي 

 ا قال:ولذ ؛والذي أرسله معناه قطع إسناده
 وممممممممممن يذابلمممممممممه بممممممممم   ا رسمممممممممالع 

  
 فذمممممممممد عنمممممممممى بممممممممم اك  ا اتصمممممممممالع  

 
ألن فهم الكلمة إنما يتم بمعرفة ضدها "فبضدها تتميز األشياء" إذا عرفنا المرسل عرفنا ما يقابله؛ ألنهم ال 

 يقابلون بين شيئين إال وهما متقابالن من حيث المعنى، نعم. 
َند    ال م س 

ف مممو ع   مممَند  الَمر  ممم   َوالم س  صع  أو  َمممما َقمممد  و 
ممممم ع َمَعممممما ممممم   َممممممَ  الَوص  ف   َوالثالعمممممر  الرَّ

 

 َلممممو  َمممممَ  َوقممممَه َو ممممَو فمممم  َ ممممَ ا َيذعمممم    
ِ) بعمممممممهع بالَحممممممما عم   فعيمممممممهع َقَطَعممممممما  َشمممممممر 

 
، أردفه بالمسند، ولم يردفه اجزم   -عليه الصالة والسالم-بعد أن أنهى الكالم على المرفوع المضاف إلى النبي 

إنما أردفه بالمسند؛ ألن من معاني المسند المرفوع، في قوله:  ،اف إلى الصحابي على ما سيأتيبالموقوف المض
والمسند: اسم مفعول من أسند الحديث يسنده فهو مسِند والحديث مسَند، وذكرنا في المسانيد  "والمسند المرفوع"

صحابة، ويطلق ويراد به الكتاب في الدرس الماضي أن المسند يطلق بإزاء الكتاب، الذي رتب على مسانيد ال
الذي تذكر فيه األحاديث باألسانيد، قلنا: من هذا تسمية اإلمام البخاري كتابه الجامع الصحيح: المسند، ويطلق 

 بإزاء الخبر المرفوع، ويطلق بإزاء الموصول على ما سيأتي.
 تنويع الخالف.هذه ل بأو هذا قوله،  "والمسند المرفوع": -رحمه هللا تعالى-يقول الناظم 



 
 

  
4 

 4 شرح ألفية احلافظ العراقي

 لمممو مممم  وقمممه و مممو فممم   ممم ا يذممم   .....................أو ما قد وص 
 

 هذان قوالن.
 والثالممممر: الرفمممم  ممممم  الوصمممم  معمممما

 
 شمممممممِر بمممممممه الحممممممما م فيمممممممه قطعممممممما 

 
، وبهذا قال اإلمام اأو منقطع   يعني إذا قال: هذا حديث مسند يعني مرفوع، سواء كان متصال   "المسند المرفوع"

سواء كان رفعه بسند متصل أو منقطع، المقصود أن  "المسند المرفوع"عبد البر في مقدمة التمهيد الحافظ ابن 
، فهو مرادف عند ابن عبد البر للمرفوع، هذا هو القول األول -عليه الصالة والسالم-تكون فيه النسبة إلى النبي 

 في تعريف المسند.
 و فممم   ممم ا يذممم لمممو مممم  وقمممه و ممم  .....................أو ما قد وص 

 
الخطيب البغدادي أنتم تسمعون الخطيب في كل باب من أبواب علوم الحديث، ويقول ابن نقطة: كل من صنف 
في علوم الحديث بعد الخطيب فهم عيال على كتبه، وله عناية في هذا الباب، وفي هذا الشأن، وهو إمام من 

ومعول ابن الصالح في شرح هذه األنواع بالدرجة  أئمة المسلمين، وله مصنفات في أكثر أنواع علوم الحديث،
األولى على كتب الخطيب، ثم يأتي من يأتي من يقول: إن الخطيب تأثر بعلم الكالم، ولوث هذا العلم الشريف 

ي ماذا يكون علوم الحديث لوال كتب الخطيب؟ واعتماد أهل العلم بعده على كتبه، ومعولهم ر أد البما تأثر به، 
ون اإلنسان يتأثر بشيء هل معنى هذا أنه انتهى بالكلية؟ هذا إذا سلمنا بأنه تأثر بعلم الكالم، مع عليه، يعني ك

أن البيهقي متأثر بعلم الكالم، يعني نرد ما جاء عن البيهقي؟ هل نرد ما جاء عن البيهقي؟ هل نقول: سنن 
لك كتب الخطيب، معول الخطيب في البيهقي ما نستفيد منها؛ ألنه تأثر بعلم الكالم؟ كالم ليس بصحيح، وكذ

، ثم يأتي من يقول: إن الخطيب اعظيم   اكتبه على أئمة هذا الشأن، وجمع أقوالهم في كتبه، ونفع هللا بها نفع  
ذا قيل مثل هذا في نقبله ال اتأثر بعلم الكالم وأدخل بعض المصطلحات.....، إذ   ، ما هو بصحيح هذا، وا 

الي، والنقل عن الرازي، والنقل عن الجويني، كيف نقول بهذا؟ وهم أهل الكالم، الخطيب فسيأتينا النقل عن الغز 
عمد أهل الكالم، هل نمسخ أقوالهم؟ وعلوم الحديث..، الحديث رواية مبني على السماع وعلى الرواية والتلقي، 

مثل الغزالي، ومثل هؤالء ال قيمة لهم في علم الرواية، حتى يصرحون أن بضاعتهم في الحديث مزجاة، أعني 
مثل الرازي، مثل اآلمدي، مثل هؤالء المتكلمين، لكن ال نختلف، أو ال يختلف أحد في أن بعض أنواع علوم 

لكذا، وذكرنا مثال في بعض المناسبات أظنه في هذا  لإلمام أحمد وقوال   الحديث تدرك بالرأي، يعني إذا نقلنا قوال  
إن اإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة يفرقان بين السند المعنن والسند الدرس، ذكرنا مثال حينما قال ابن الصالح: 

المأنن، فيحكمان للمعنعن باالتصال والمأنن باالنقطاع، من خالل خبر عن محمد بن الحنفية عن عمار أن 
فقال اإلمام أحمد ويعقوب بن شيبة: متصل، والرواية األخرى عن محمد  ،مر به -عليه الصالة والسالم-النبي 
فقال: منقطع، ابن الصالح قال: مرده اختالف  -عليه الصالة والسالم-مر به النبي  االحنفية: أن عمار  بن 
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الصيغة، فهم غير ابن الصالح أنه إذا قيل: عن محمد بن الحنفية عن عمار أن هذا متصل، سببه أن محمد بن 
ذا قال: عن محمد بن الحنفية أن عمار   عليه الصالة -مر به النبي  االحنفية يروي عن صاحب القصة، وا 

محمد بن الحنفية يروي قصة لم يشهدها، يحكي قصة لم يشهدها، فهل مثل هذا الفهم يحتاج إلى نقل،  -والسالم
أو يحتاج إلى تأمل؟ نعم؟ يحتاج إلى تأمل، ولذا المسائل التي تحتاج إلى تأمل يشترك فيها كل من لديه قدرة 

تنقل عني عن الشيخ  الحديث أو من غيرهم، يعني أنت لما تنقل عني مثال  على هذا التأمل، سواء كان من أهل 
، تنقل عني عن الشيخ أنه قال كذا، أو حصل بيني فالن، شيخ أنت ما أدركته، أو أدركته ولم تجتمع به مثال  

؟ ماذا حب القصة يكون الكالماوبينه كذا، عني أنه حصل بيني وبين فالن كذا، حينما تنقل الكالم عني وأنا ص
متصل، لكن لما تقول أنت: إن فالن قال له فالن أو ذكر له فالن، أو حصل له مع فالن تحكي قصة ما 

؟ منقطعة، فمثل هذه األمور وكثير من مباحث علم المصطلح يدرك بهذه ماذاشهدتها، وال حضرتها تكون 
ولذا لو أخلينا  ؛ل، فينبغي أن يحرر الكالمالكيفية، يدرك بهذه الطريقة، أما ما مرده إلى النقل فليسوا من أهل النق

علم المصطلح من هذا الفهم الذي يبديه بعضهم والحكمة ضالة المؤمن يأخذها ممن جاء بها ومن مباحث 
ن لم يكونوا أهل أثر؛ نعم، لهم فيه اليد الطولى، من  أصول الفقه الذي لهم فيه اليد الطولى؛ ألنهم أهل نظر، وا 

من البراعة، لكن يبقى أن ما مرده إلى النقل ال يعول عليهم فيه،  انة، وأبدوا فيه شيئ  مباحثه ما يتعلق بالس
والمسألة مسألة إنصاف، أما إذا سمعنا أو عتبنا على شخص، أو نقمنا عليه شيء ننفسه بالكلية هذا ما هو 

ه األقوال، بل جعلوا من مزايا بمنهج، ما بمنهج سوي، وال زال العلماء َيْدُرسون وُيَدِرسون كتب المصطلح وفيها هذ
توضيح األفكار للصنعاني وترجيحه على غيره؛ ألنه يجمع بين قواعد المحدثين وقواعد األصوليين، ثم يقول من 

 يقول: إن الخطيب لوث هذا العلم بما أدخل فيه وفعل وترك.
 هذا قول ابن عبد البر، يعني المسند يرادف المرفوع "المسند المرفوع"

 لمممو مممم  وقمممه و مممو فممم   ممم ا يذممم   ............أو ما قد وص .........
 

فإذا قلنا: هو المرفوع قلنا: سواء كان بإسناد متصل أو منقطع، وهذا ما صرح به ابن عبد البر بأنه سواء كان 
عليه الصالة -انقطع أو اتصل، مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي 

مسند مرفوع، لكنه  -عليه الصالة والسالم-د مرفوع متصل، لكن مالك عن ابن عمر عن النبي مسن -والسالم
منقطع، هذا يدخل في المسند عند ابن عبد البر، لكنه ال يدخل في المسند عند الخطيب؛ ألنه يجعل المسند 

وقف على الصحابي،  أو ،-عليه الصالة والسالم-الموصول، المسند ما اتصل سنده، سواء كان رفع إلى النبي 
 ولذا قال: ؛أو من دونه

 لمممو مممم  وقمممه و مممو فممم   ممم ا يذممم   ...................................
 

؟ على المتصل ماذايعني إطالق المسند على الموقوف قليل، يعني أكثر ما يطلق المسند عند الخطيب على 
ن كان أقل من إطالقهم المسند على  ،االمرفوع، لكن ال يمنع الخطيب من تسمية المتصل الموقوف مسند   وا 
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األمران، القول األول قول  هحتى يجتمع في االمرفوع المتصل، الحاكم جمع بين األمرين، يقول: ال يسمى مسند  
 ابن عبد البر، والثاني قول الخطيب. 

ممممم ع َمَعممممما ممممم   َممممممَ  الَوص  ف   َوالثالعمممممر  الرَّ
 

ِ) بعمممممممهع بالَحممممممما عم   فعيمممممممهع َقَطَعممممممما   َشمممممممر 
 
 

 بسند متصل، وهذا ما قطع به الحاكم. احتى يكون مرفوع   اذا يرجحه الحافظ ابن حجر أنه ال يسمى مسند  وه
 المتص  والموصول

مممممممممممممممممممو  َ  ذ  ممممممممممممممممممم   بعَسمممممممممممممممممممَنَد َمن  ن  َتصع  َوا 
ف مممممممممممممممممو ع  َسممممممممممممممممَوا )  ف  َوالَمر  ق ممممممممممممممممو   الَمو 

 

ممممممممممممممممممم     هع م تَّصع مممممممممممممممممممو    َفَسممممممممممممممممممممْع ص   َمو 
ط مممممممممممو ع   َ  الَمذ  ا أن  َيمممممممممممد     َوَلمممممممممممم  َيمممممممممممَرو 

 
اختلفوا ألن كل واحد نظر وسبر في إطالقات األئمة، جمع مجموعة من إطالق األئمة فوجودهم يطلقونه على 
المرفوع، وجدهم يطلقونه بإزاء المرفوع، ولم يتأخر الرفع في جميع ما رفعه، هذا من ابن عبد البر، الخطيب جمع 

قونه على ما اتصل إسناده، بغض النظر عن طالقات األئمة مما يطلقونه في المسند وجدهم يطلإمجموعة من 
 نعم؟  .الرفع والوقف، والحاكم جمع مجموعة وجدهم يطلقونه بإزاء المتصل المرفوع، فكل حسب ما وقع له

 طالب:......... 
 .الو مع وقٍف، يعني ولو كان الخبر موقوف  

 طالب:......... 
وف أقل من إطالقهم المسند على المتصل المرفوع، على الصحابي نعم، لكن إطالقهم المسند على المتصل الموق

 ثم أردف المسند الذي من معانيه المتصل، في تعريف الخطيب والحاكم أردفه بالمتصل والموصول.
: مؤتصل بالهمز، وهذه منقولة عن اإلمام الشافعي، االمتصل كذا باإلدغام، ويقال فيه: موصول، ويقال فيه أيض  

عن المتصل بالمؤتصل، حتى قالوا: إنها لغة اإلمام الشافعي، ومنهم من يقول: إنها بل موجودة في كتبه، يعبر 
لغة  رلغة أهل الحجاز، لغة اإلمام الشافعي، ابن الحاجب في تصريفه المسمى بالشافية، قال: مؤتعد ومؤتس

 قول:من أن يقول: متعد ومتزر ومتصل، مؤتعد ومؤتز ومؤتصل بالهمز. ي اإلمام الشافعي، وهو بدال  
ن تصمممممممممممممم  بسممممممممممممممند منذممممممممممممممو   وا 

 
 موصممممممممممممممو  فسمممممممممممممممه متصمممممممممممممم    

 
ن كان منقطع   ن كان المسند يطلق على المرفوع، وا  عند ابن عبد البر، وقدموه على  اقدم المسند على المتصل، وا 

إلى  هما المسند فالمنظور فيأالمتصل، لماذا؟ ألن المتصل ينظر فيه إلى اإلسناد بغض النظر عن النسبة، و 
ألكثر على أنه المرفوع، فألحق به، وأما المتصل فينظر فيه إلى اإلسناد بأن يكون كل راٍو من رواته قد النسبة، وا

 اأو موقوف   ،-عليه الصالة والسالم-إلى النبي  اتلقاه ممن فوقه بطريق معتبر من طرق التحمل، سواء كان مرفوع  
 على الصحابي. 
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 يقول:

و  َ  ذ  ن  َتصع   بعَسَنَد َمن   َوا 
 

ممممممممممممممممممم   فَ   هع م تَّصع مممممممممممممممممممو    َسممممممممممممممممممممْع ص   َمو 
 

سواء قلت: هذا حديث موصول أو متصل معناه واحد، إذا اتصل إسناده، بأن يكون كل راٍو من رواته قد تلقاه 
ممن فوقه بطريق معتبر، هم يقولون: قد سمعه من شيخه، لكن التلقي أعم من أن يكون بطريق السماع، فإذا 

 ل ما ورد علينا ما ورد على قولهم: سمعه.قلنا: بطريق معتبر من طرق التحم

و  َ  ذ  ن  َتصع   بعَسَنَد َمن   َوا 
 

 ........................................ 
 

 بسند متصل. منقوال   ايعني متن  

........................................ 

 

ممممممممممممممممممم     هع م تَّصع مممممممممممممممممممو    َفَسممممممممممممممممممممْع ص   َمو 
 

 فسمه متصل. 

ق و   ف و ع  َسَوا ) الَمو   ف  َوالَمر 
 

 ........................................ 
 

: مالك سواء الموقوف على الصحابي والمرفوع، يعني يستوي في ذلك الموقوف والمرفوع، فإذا قال البخاري مثال  
 -عليه الصالة والسالم-عن نافع عن ابن عمر من قوله قلنا: متصل، مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي 

 متصل، إال أن األول موقوف، والثاني مرفوع.
................................... 

 
 ولمممممممم يمممممممروا أن يمممممممد   المذطممممممموع   

 
لكن إذا روينا بسند متصل، روى اإلمام البخاري أو مسلم أو أبو داود أو الترمذي أو اإلمام أحمد بسند متصل 

منقطع أو متصل أو موصول؟ نقول: متصل؟ يقول: عن الحسن البصري، أو عن سعيد بن المسيب نقول: هذا 
 لم يروا أن يدخل المقطوع.

 طالب:........
ال هو المقطوع سيأتي تعريفه أنه ما يضاف إلى التابعي، المقطوع: ما يضاف إلى التابعي، فهل إذا روينا عن 

ال ما نقول: متصل؟ نعم؟ يعني متصل إلى سع عروف في اإلسناد د، هو ميتابعي بسند متصل نقول: متصل وا 
عليه -ما فيه فوق سعيد أحد، كما أنه ليس فيه فوق أبي هريرة أحد، نستطيع أن نقول: هذا متصل إلى النبي 

ونستطيع أن نقول: هذا متصل إلى أبي هريرة، لكنهم لم يروا أن يدخل المقطوع، أن نقول:  ،-الصالة والسالم
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ما يضاف إلى التابعي فمن دونه، ما روى أن يدخل هذا متصل إلى الحسن أو متصل إلى سعيد؛ ألن المقطوع 
 في المتصل والموصول، لماذا؟

 طالب:........
 ما هي مسألة حجية، نعم. ،ال

 طالب:........
تنافر لفظي بين أن نقول: متصل مقطوع، يعني  ا، إذ  اانقطاع، لكنهم يسمونه مقطوع   هفيه انقطاع هو؟ ما في

لوا: هذا تنافر لفظي، لكن ما المانع أنه إذا انفكت الجهة أن يوصف الشيء نصف خبر مقطوع بأنه متصل، قا
}َفَأنَّه  بلفظين متنافرين، إذا انفكت الجهة يوصف بوصف باعتبار ويوصف بوصف مناٍف له باعتبار آخر، 

يهع{ دع لُّه  َوَيه  ة في التعبير والدقة مانع، لكن من باب الحساسي هالمانع؟ فيه مانع؟ ما في ما [( سورة الحـج4)] ي ضع
: جاء زيٌد القصير الطويل، وأنت الحظت انفكاك جهة، قصير في ما يمنع، يعني لو قلت مثال   هفيه، لكن ما في

شيء مدرك ما يوقع في لبس، يعني دخل شخص قصير وعمره مائة سنة،  ه، فيقامته، طويل في عمره مثال  
 مايه تناف لفظي، لكن ما انفكاك الجهة وأمن اللبس و شك أن هذا ف هفقلت: جاء زيد الطويل القصير، ما في

المانع أن نصفه بالوصفين المتنافرين؟ لكن إذا وجد اللبس جاء شخص عمره عشرون سنة، وقامته قصيرة، 
نه هذا التنافر؟ المتكلم قاله باعتبار صحيح، قصير وقلنا: جاء زيد الطويل القصير، كيف يفهم السامع ما يرفع ع

في قامته، وقصير في عمره الحسي المحسوس، لكنه طويل في عمره المعنوي، عمر مبارك، أنجز في عشرين 
بالبركة فيه، كما قيل في حديث:  االسنة ما لم ينجز في مائة سنة، وطول العمر يكون بكثرة السنين، ويكون أيض  

قالوا: إن طول العمر هذا المراد به البركة  ط له في رزقه، وينسأ له في أثره فليصل رحمه(())من سره أن يبس
فيه، لكن هذا يوقع في لبس، شيء ال يراه المخاطب يوقع في لبس، لكن لو دخل شخص عمره مائة سنة وقصير 

في لبس، أما الثاني يوقع القامة، أو العكس طويل القامة وقصير العمر ممكن، يفهمه السامع والمخاطب وال يقع 
في لبس، فمثل هذا هو الذي ينفى للتنافر، أما أن يقال: متصل ألن كل واحد ممن رواه وتحمله ممن فوقه 
بطريق معتبر متصل، وهو مقطوع باعتبار إضافته إلى التابعي فمن دونه، هم عندهم هذه الحساسية للتنافر 

 اللفظي فقط، نعم.
ف   ق و   ال َمو 

َته  َوَسممممممممْع بمممممممالمَ  فع َمممممممما َقَصمممممممر  ق و   و 
مممهع َسممممَّاه  ا َثمممر ممم ع ال عذ   َوَبعمممأ  أ  

 

َتمممممممممممممه    َب َوَصمممممممممممممل َ  أو  َقَطع   بعَصممممممممممممماحع
ممممممممممممد  َتبممممممممممممر   ن  َتذعممممممممممممه  بعَِّيممممممممممممرعهع َقيْع  َوا 

 
صراحة هو ما يحلق به،  -عليه الصالة والسالم-ما يضاف إلى النبي  -رحمه هللا تعالى-مما أنهى الناظم  

اختلف في إطالقه على المرفوع وغيره جاء بما لم يختلف في عدم رفعه، وهو  وما اختلف في رفعه، ما
 الموقوف، والموقوف اسم مفعول من الوقف، وقف الخبر يقفه فهو واقف، والخبر موقوف. 

 يقول:
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َته   فع َمممممممما َقَصمممممممر  ق و   َوَسممممممممْع بمممممممالَمو 
 

َب    .............................بعَصاحع
 

 ته على الصحاب، والمراد بالصاحب الصحابييعني اقتصرت فيه في نسب
َته   فع َمممممممما َقَصمممممممر  ق و   َوَسممممممممْع بمممممممالَمو 

 
َب    .............................بعَصاحع

 
يعني ما أضيف إلى  "وصل  أو قطعته"سمه بالموقوف  -عليه الصالة والسالم-يعني ولم تتجاوزه إلى النبي 

، مثل ما مثلنا، اذا الصحابي أو فيه انقطاع، كله يسمى موقوف  الصحابي موقوف سواء كان اإلسناد متصل إلى ه
مالك عن ابن عمر موقوف منقطع، مالك عن نافع عن ابن عمر موقوف متصل، والعبرة بهذا كله بالنسبة، فإذا 
نسب إلى الصحابي فهو موقوف، بغض النظر عن االنقطاع واالتصال، واشترط الحاكم عدم االنقطاع لتسميته 

؟ رفع الصاحب، أن ماذا، كما اشترط فيما تقدم في المرفوع، واشترط الخطيب اى موقوف  مفالمنقطع ال يس ،اموقوف  
يكون مما يرفعه الصحابي، وهنا اشترط الحاكم عدم االنقطاع، لكن هذا االشتراط شاذ، فالعبرة بالنسبة إلى 

ن في إضافة تقرير الصحابي إليه، الصحابي، فإذا نسب إلى الصحابي من قوله أو فعله فهو موقوف، ويختلفو 
ما يقوله الصحابي وما ينطق به يضاف إليه، يقال: قال ابن عمر كذا، قال أبو هريرة كذا، موقوف عليه، وكذلك 
ما يفعله، فعل عمر كذا، وفعل أبو بكر كذا، كله موقوف، لكن إذا فعل بحضرته، إذا فعل بحضرة الصحابي 

يفه إلى الصحابي؟ فعلى سبيل المثال مروان دخل المقبرة وجلس، وأبو شيء من قبل غيره وسكت عنه، هل نض
، ننسب إلى أبي سعيد اإلنكار، لكن هل ننسب إلى عليههريرة حاضر ولم ينكر عليه، ودخل أبو سعيد وأنكر 

 -صلى هللا عليه وسلم-أبي هريرة السكوت، التقرير باب من أبواب السنة المرفوعة، يعني ما فعل بحضرته 
ت عنه هذا تقرير، لكن ما فعل بحضرة الصحابي وسكت عنه هل نقول: إنه أقره، وننسب إليه هذا؟ أو وسك

؟ نعم؟ هل نستطيع أن نقول: مذهب أبي هريرة جواز نقول: لعله سكت ألمر من األمور، لمصلحة راجحة مثال  
ت ألمر من األمور، قد الجلوس أو أنه أفضل؟ ال؛ ألنه أقر مروان وسكت عنه، حتى ما نقول: أقر، هو سك

يستدل بفعل شيخ من  وته في تقديره، وهذا يحصل إلى وقتنا هذا، تجد مثال  كتكون المصلحة راجحة في س
الشيوخ، عالم من العلماء فعل بحضرته أمر، وسكت لما يترتب على هذا السكوت من مصلحة، أو لما يترتب 

فالن؟ كما قيل به في مسألة أثيرت قيل: فعل  على اإلنكار من مفسدة، فهل نستطيع أن نقول: هذا مذهب
صلى -بحضرة الشيخ فالن وال أنكر، وما يدريك ما الذي يحتف بهذه المسألة؟ فال ينسب التقرير إال إلى النبي 

، فقال من قال: إن الموسيقى فعلت بحضرة الشيخ فالن وما أنكر، والطبول فعلت بحضرة فالن -هللا عليه وسلم
له، لماذا؟ لما يعتريه من تقدير مصلحة راجحة في هذا الظرف؛ ألنه قد يكون في  ب قوال  من الناس، ال ينس

يريد أن ينكره على هذا، فلو أنكر عليه منكره الخفيف بالنسبة للمنكر الشديد يمكن فاته  اجعبته منكر عظيم جد  
بعد ذلك، فالمسألة مسألة مصالح  ايمكن ما يقبل منه شيئ   االكبير، أو بعد حمل في نفسه عليه شيء، ورده رد  

، يعني هل نستطيع أن نقول: من مذهب أبي -عليه الصالة والسالم-ومفاسد، والتقرير ال ينسب لغير النبي 
هريرة الجلوس في المقبرة قبل أن توضع الجنازة ألنه أقر مروان أو سكت على مروان؟ ال، عنده مصلحة راجحة، 
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ه، أنكر بالفعل، والناس يتفاوتون في تقدير هذه األمور، إلى يومنا هذا ولكن جاء أبو سعيد وأنكر أخذ بيدي
وبعض الناس تفوت المصالح وهو ينتظر مصلحة، وبعض الناس يرتكب مفاسد وهو يقدر مصلحة، لكن 

ال ينظر إليها، المقصود أن المصلحة بنظر من؟ المسألة مصلحة الدين واألمة بمجموعها، أما مصالح خاصة 
تقرير ال يعلق عليه وال يرتب عليه حكم، هم غير معصومين من جهة، األمر الثاني: أنهم قد يسكتون مثل هذا ال

لتقدير مصلحة راجحة، أو خشية مفسدة، لكن قد يأتي من يرتكب العزيمة بغض النظر عن أي مصلحة؛ ألن 
المخوفة مظنونة، وكثير ممن هذه مفسدة محققة في تقدير الثاني، مفسدة محققة، والمصلحة المرجوة  أو المفسدة 

ندرأ مفاسد أعظم، فال شك أنهم أعرف بهذه األمور،  نحنيناقش في بعض المسائل يقول: ما تدرون عن شيء، 
للمصالح والمفاسد، لكن يبقى أن بعض المفاسد مظنونة، وقد تكون من تسويل الشيطان وتثبيطه،  اوأكثر تقدير  

ألنه هو الذي ال َيقر وال ُيقر   ؛-عليه الصالة والسالم-ال إلى النبي على كل حال التقرير ال يمكن أن ينسب إ
 على خطأ. 

َته   فع َممممممممما َقَصممممممممر  ق و   َوَسمممممممممْع بممممممممالَمو 
ممممهع َسمممممَّاه  ا َثممممر مممم ع ال عذ   َوَبعممممأ  أ  

 

َتمممممممممممه    َب َوَصمممممممممممل َ  أو  َقَطع   بعَصممممممممممماحع
................................... 

ر الفقهاء من الشافعية ومنهم أبو القاسم الفوراني حيث نسب إلى الفقهاء يسمون الموقوف على الصحابي األث
 الخراسانيين أنهم يسمون الموقوف األثر.

ممممهع َسمممممَّاه  ا َثممممر مممم ع ال عذ   َوَبعممممأ  أ  
 

 ................................... 

المرفوع الخبر، ويسمون  وبعض أهل الفقه سماه األثر، يعني في مقابل المرفوع الذي يسميه الخبر، يسمون 
الموقوف أثر، وأهل الحديث يطلقون األثر على المرفوع والموقوف، وبعضهم يقول: األثر المرفوع، والخبر هو 

بإزاء الحديث، والخبر: هو ما يضاف إلى غيره،  -عليه الصالة والسالم-الموقوف، األثر ما يضاف إلى النبي 
ميت بهذا االسم: تهذيب اآلثار للطبري، على مقتضى قول بعض خالف ما يقوله بعض الفقهاء، هناك كتب س

 اموقوفة على الصحابة، لكن واقع الكتاب أنه في األخبار المرفوعة، وقد يذكر شيئ   اأهل الفقه: إنه يشمل آثار  
رفوع، من اآلثار الموقوفة على الصحابة، لكن الغالب فيه المرفوع، معرفة السنن واآلثار للبيهقي فيه الم ايسير  

وفيه الموقوف، لكن المرفوع أكثر، شرح معاني اآلثار، ومشكل اآلثار للطحاوي كلها فيه المرفوع والموقوف مما 
 على أن األثر يطلق عند أهل العلم، ويراد به المرفوع، والموقوف: ليد

مممممممممم  ................................... ن تذممممممممممه بِّيممممممممممره قيْع  د تبممممممممممروا 
 

على الحـديث نسـب إليـه مـن ُيعنـى بالحـديث، فمثـل مـا تقـدم فـي نسـبة الحـافظ العراقـي إلـى  واألثر باعتبار إطالقه
 األثر:
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 يذممممممممممول راجمممممممممم  ربممممممممممه المذتممممممممممدر
 

 عبمممممد المممممرحيم بمممممن حسمممممين ا ثمممممر   
 

وانتسب على األثر جماعة من عهد السلف إلى يومنا هـذا، وهـم ينتسـبون، ولـو قلـت محمـد ناصـر الـدين األلبـاني 
ينتسب إلى الحديث، وابن باز األثري، وفالن األثري، وسمى بعضهم نفسه ممن هو دونه األثري فيه شيء؟ ألنه 

بمراحــل: األثــري؛ ألن عنــده شــيء مــن االهتمــام بالحــديث، لكــن كــون اإلنســان يســمى نفســه، هــذه فيــه شــيء مــن 
نه حينئٍذ ينسب التزكية، أما كونه يعرف بهذه بين الناس، بين الخاص والعام، وينسب إليه، هذا شرف بال شك؛ أل

 .-عليه الصالة والسالم-إلى ما يعنى به بحق إلى ما ينسب إلى النبي 

ن تذممممممممممه بِّيممممممممممره قيممممممممممد تبممممممممممر  ...................................  وا 
 

األصــل أن الموقــوف مــا يضــاف إلــى الصــحابي، لكــن إذا أردت أن تصــف بــالموقوف مــا  "تذممه بِّيممره قيممد تبممر"
ن تذممه بِّيممره"فقــل: هــذا موقــوف علــى ســعيد، موقــوف علــى الحســن وهكــذا تضــيفه إلــى التــابعي، فقيــده،  يعنــي  "وا 

ن تقــف بتــابع قيــد تبــر" تبــر: يزكــوا عملــك، فأعمــال البــر هــي التــي تزكــي  بغيــر الصــحابي، وفــي نســخة "بتــابع"، "وا 
 األعمال، نعم؟
 طالب:......

ســير فعــل بحضــرتهم شــيء، أو ال، هــذه المســألة..، فــرق بــين أن يســكت شــخص فعــل بحضــرته شــيٌء، أو عــدد ي
يسكت الجميع، يسكت، يجتمـع العلمـاء كلهـم، ويفعـل منكـر بـين أيـديهم، وال ينكـرون، اللهـم إال إذا كـانوا بـين يـدي 

ـ ، ولـم يعـارض أحـد، اشـرعي   اظالم يخشون سطوته، فهذا شيء آخر، اإلجماع السكوتي فيما إذا ذكر بعضـهم حكم 
ن يسكت الجميع ما يكون إال إذا كان السكوت من أهل اإلجماع، إذا كـان ولم يعارض، هذا إجماع سكوتي، أما أ

من أهل اإلجماع، يعني افترضنا أن جميـع أهـل العلـم وجـدوا فـي مكـان، وفعـل بحضـرتهم منكـر هـذا إجمـاع، لكـن 
 لو وجد بعضهم ممن ال ينسب إليه اإلجماع، وسكتوا لتقدير مصلحة، أو خشية مفسدة، ما يعتبر إجماع.

 ......طالب:
 ؟ايسمى إجماع  
 طالب:......

 لماذا أنكر أبو سعيد هذا، أنكر أبو سعيد؛ ألن المسألة ورد فيها نص، ويرويه أبو هريرة قال: هذا يعلم، نعم.
 

 المذطوع

 وسمممممممم بمممممممالمذطوع قمممممممول التمممممممابع 
 تعبيممممممممممره بممممممممممه عممممممممممن المنذطمممممممممم 

 وفعلمممممممممممممه وقمممممممممممممد رأ  للشمممممممممممممافع  
 قلمممم : وعكسممممه اصممممط   البردعمممم 
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-عليه الصـالة والسـالم-من يضاف إليه الخبر المقطوع، بعد أن ذكر المرفوع المضاف إلى النبي تمام القسمة في
، والموقــوف المضــاف إلــى الصــحابي، المقطــوع مــا يضــاف إلــى التــابعي، ومــن دونــه كمــا قــرر ذلــك ابــن حجــر، 

ــ ــ، والقطــع هــذا مجــرد اصــطالح، والمقطــوع اســم مفعــول مــن القطــع، قطــع يقطــاوغيــره، يســمى مقطوع  فهــو  اع قطع 
ـ ، فيقولـون: مقــاطيع اقـاطع، والخبـر مقطـوعج وجمعــه مقـاطع ومقـاطيع، والبصــريون سـوى الجرمـي يثبـون اليــاء جزم 

فـي جـواز الحــذف،  -وهـو بصـري -هـذا رأي البصـريين، يثبتـون اليـاء، وأمــا الكوفيـون، وأمـا الكوفيـون مـع الجرمــي 
ـــاء، واختـــاره ا ن كـــان األصـــل إثبـــات الي ـــك، فيجيـــزون مقـــاطع ومقـــاطيع، مثـــل مســـاند يجيـــزون الحـــذف، وا  بـــن مال

ومسانيد، مفاتح ومفاتيح، واختاره ابن مالك، وقال البلقيني: األولى أال تثبت، يعني مثل مفاتح، ومفاتح جاءت في 
{القرآن باإلثبات، أو بالحذف؟ بحذف الياء:  نَده  َمَ اتعح  ال َِّي بع  .[( سورة األنعام95)] }َوعع

 :-ه هللا تعالىرحم-يقول الناظم 

  وسم بالمذطوع قول التابع 
 

 ................................... 

يعنــي إذا خــال عــن قرينــة إرادة  "قممول التممابع  وفعلممه"، "وفعلممه"يعنــي ومــن دونــه علــى مــا اختــاره ابــن حجــر وغيــره 
 أي.الرفع،  أو كان مما يحتمله الرأي واالجتهاد على ما سيأتي في حكم ما ال يقال بالر 

 من الذي رأى؟ ابن الصالح: "وقد رأ "

 فحيممممممممر جمممممممما  ال عمممممممم  والضمممممممممير
 

 لواحمممممممممممد وممممممممممممن لمممممممممممه مسمممممممممممتور 
 

لإلمـام الشـافعي، ومـن بعـده الطبرانـي، والـدارقطني،  "للشافع "أي ابن الصالح  "وقد رأ "يريد بذلك ابن الصالح 
الـذي لـم  "عمن المنذطم "بـالمقطوع يعنـي  تعبيمره بمه" وقمد رأ  للشمافع "والحميدي، عبروا بالمقطوع عـن المنقطـع 

ـــدارقطني، والحميـــدي،  ـــر اإلمـــام الشـــافعي، ومـــن معـــه، ال ـــك عـــن ابـــن عمـــر مقطـــوع فـــي تعبي يتصـــل إســـناده، مال
الحافظ العراقي، وهذا من زياداتـه، والزيـادة مجـرد  "قل "الذي لم يتصل إسناده  "تعبيره به عن المنذط "والطبراني 

ال فـابن الصـالح أشـار إلـى أن مـنهم مـن يسـتعمل المنقطـع التسمية، تسمية القائل، تسمية ص احب االصـطالح، وا 
 بإزاء المقطوع ما يضاف إلى التابعي:

   البردعممممم قلممممم  وعكسمممممه اصمممممط   ...................................
 

أبــو بكـــر أحمـــد بـــن هـــارون البرديجـــي البردعـــي، بردعـــة  "اصمممط   البردعممم "عكــس تعبيـــر الشـــافعي، ومـــن معـــه 
برديجة متقاربتان، فيطلق البردعي البرديجي احمد بن هارون المنقطع، ويريد به ما يضاف إلـى التـابعي، عكـس و 

ما أثر على اإلمام الشافعي، ومن معه، وقد اعترض بعضهم علـى إدخـال المقطـوع فـي علـوم الحـديث، يقـول: إذا 
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ث به، وسبق في توجيـه مـا يحفظـه اإلمـام أدخلنا الموقوف في علوم الحديث باعتبار أنه يدخل في عموم ما يتحد
 البخاري:

 وفيممممممه ممممممما فيمممممممه لذممممممول الجع ممممممم 
 وعلممممممممممممممممممممممممممممه أراد بممممممممممممممممممممممممممممالت رار

 

 أح مممممممظ منمممممممه عشمممممممر ألمممممممه ألمممممممه 
 لهممممممممممممممممما وموقممممممممممممممممموف............

 

فالموقوف يجعله العلمـاء مـع المرفـوع، باعتبـار أنـه قـد يحتـاج إليـه فـي فهـم الخبـر؛ ألن الصـحابي أعـرف بفهـم مـا 
ـروى، فالموقوف قد يحت قـول الصـحابي الخـالف بـين أهـل العلـم قـوي فـي كونـه ممـا  ااج إليه في فهم الخبـر، وأيض 

ولــذا اعتــرض بعضــهم إدخــال  ؛يحــتج بــه، أو ال يحــتج بــه، أمــا قــول التــابعي فلــم يقــل أحــد بأنــه يمكــن أن يحــتج بــه
قــد تكــون  المقطــوع فــي مباحــث علــوم الحــديث، وأجيــب عــن ذلــك بــأن بعــض المقطوعــات المضــافة إلــى التــابعين

مرفوعة؛ ألنها مما ال تدرك بالرأي، وقد يحتاج إليها؛ ألنها أحد ما يعتضد بـه المرسـل، علـى مـا سـيأتي فـي بابـه، 
أحد ما يعتضـد بـه المرسـل، علـى مـا سـيأتي فـي كـالم اإلمـام الشـافعي فـي بـاب المرسـل، أمـا الفـروع فاألفضـل أن 

 كلها الفروع السبعة التي تعي ما ذكرنا. -ء هللا تعالىإن شا- اتكون متتابعة، يعني األفضل أن نشرحها غد  
 وهللا أعلم.

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
 

نعم هذا فيه عالقة بالدرس، وأما القول المعتمد، والصحيح في قول العلماء على شرط الشـيخين، ومـن القائـل بـأن 
صحيحين؟ ذكرنا فيما تقدم أقوال أهل العلم في المراد بشرط الشيخين، ذكرنا قول ابن طاهر، المقصود به رجال ال

والحــــازمي، والقــــول الــــذي اعتمــــده أهــــل العلــــم، وتصــــرفات الحــــاكم تقويــــه، وهــــو أن المــــراد بشــــرط الشــــيخين رجــــال 
مـن أهـل العلـم كلهـم  الصحيحين، وعلـى هـذا الـذهبي، وقبلـه ابـن الصـالح، والنـووي، وابـن حجـر، والعراقـي، وجمـع

اعتمـدوا هــذا القــول، والسـخاوي رجحــه، وذكــر لـه أمثلــة مــن المســتدرك نفسـه؛ ألن الــذي شــهر وأكثـر مــن ذكــر هــذه 
الكلمة هو الحاكم، فيعتنى بكتابه لفهم كالمه، وذكرنا أن تصرف الحاكم في المستدرك يقوي هـذا القـول بـدليل أنـه 

وي يحتمــل أن يكــون ممــن خــرج لــه الشــيخان، أو أحــدهما، أو ال؛ ألنــه يــذكر الحــديث، ويــذكر فيــه راٍو، وهــذا الــرا
يشــتبه فــي النســبة، أوفــي الكنيــة، أو فــي االســم بغيــرهم ممــن خــرج لــه الشــيخان، وقــال فــي حــديث مــن طريــق أبــي 
عثمان، وقال أبو عثمان: هذا ليس هو النهدي، ولو كان النهدي لقلـت إنـه علـى شـرط الشـيخين، فهـذا دليـل علـى 

ريــد بشــرط الشــيخين رجــال الشــيخين، وقلنــا فــي قوتهــا إنــه يشــكل علــى هــذا قولــه فــي مقدمــة المســتدرك: وأنــا أنــه ي
ن الحافظ ابن حجـر قـال: إن الحـاكم إ :استعين هللا على إخراج أحاديث رواتها ثقات، احتج بمثلها الشيخان، وقلنا

ا حينمـا يخــرج األحاديـث مــن طريـق رواة لــم اسـتعمل المثليــة فـي أعــم مـن حقيقتهــا ومجازهـا، فاســتعملها فـي حقيقتهــ
نمــا هــم بمنــزلتهم، وبمثــابتهم مــثلهم يعنـي فــي القــوة، واســتعمل المثليــة فــي غيــر حقيقتهــا فــي  يخـرج لهــم الشــيخان، وا 
مجازهــا عنــده، حينمــا يخــرج الحــديث مــن طريــق رواة خــرج لهــم الشــيخان بأعيــانهم، فالمســألة كــأن القــول هــذا هــو 
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أبــو الفضــل بــن طـاهر بــأن شــرط الشـيخين أن يخرجــا لرجــال اتفــق علـى ثقــتهم يعنــي مجمــع  الـراجح، وأمــا مــا ذكـره
ن كــان  علــى أنهــم ثقــات، وعرفنــا أن فــي رجــال الشــيخين رجــال الصــحيحين ممــا تكلــم فيــه مــن قبــل أهــل العلــم، وا 

ذا توثيـق عملـي سيما إن كان الحديث ممن..؟ مما يدور على هذا الراوي، فهـ الغالب أن توثيق الشيخين للراوي ال
لهذا ا لراوي، ومع ذلك الشيخان ينتقيان من أحاديث الراوي ولو كان فيه مغمز، أو مطعن، على قلة هـؤالء الـرواة 
الذين مسوا بضرب من التجريح الخفيف، الشيخان ينتقيان من أحاديثهم، وينظران فيما ووفق عليه هذا الراوي مما 

لراوي ضبط هذا الحديث، ولو كان فيه شـيء؛ جـرح خفيـف يعـود علـى اختلف فيه، فإذا غلب على الظن أن هذا ا
حفظـه وضـبطه، فـإن هـذا ال يــؤثر، ولهمـا دقـة نظـر فــي هـذا البـاب ال يـدانيهما، وال يقاربهمــا غيـرهم، ولـو لـم يكــن 
لهــــذين الكتــــابين إال تلقــــي األمــــة لهمــــا بــــالقبول، ويكثــــر الكــــالم، وكثــــرت المصــــنفات فــــي العصــــر الحــــديث حــــول 

ين، ورجال الشيخين، وترتيب الصحيحين، وتكرار البخـاري، وكونـه يـورد أحاديـث فـي غيـر مظانهـا، وأنـه الصحيح
يحتاج إلى ترتيب، فيه كالم لبعض الشراح حينما يعجز الشارح عن الربط بين الحديث والترجمـة؛ ينتقـد البخـاري، 

لنســاخ، حتــى قــال بعضــهم فــي بعــض يقــول: لعــل هــذا تصــرف مــن ا ايقــول: إن الكتــاب مــا بــيض، وأحيان ــ افأحيان ــ
المواضع: كذا، وهذا تعجرف، والمسكين ما يدري أنه أتي من قصوره؛ ال أقـول: مـن تقصـيره، أقـول: مـن قصـوره، 
ال التقصير يحصل، لكن التقصير ممن يبرع في بعض المواضع، أما القصور فمعروف أنه سببه قصور الفهم.   وا 


